Phonak Audéo B-Direct
Akcesoria bezprzewodowe
TM

Informacje o produkcie

Oto aparat słuchowy Audéo™ B-Direct marki Phonak, nowy członek rodziny aparatów typu RIC do ubytków słuchu od lekkich
do ciężkich. Oparty na innowacyjnej platformie technologicznej Phonak Belong™, model Phonak Audéo B-Direct poszerza
portfolio marki Phonak o rozwiązania dla osób szukających bezpośredniej łączności. Ułatwiając życie jeszcze większej liczby
użytkowników aparat Audéo B-Direct to pierwszy krok w świat bezpośredniej łączności z uniwersalną kompatybilnością.
Te nowe aparaty słuchowe bezproblemowo łączą się z dowolnym telefonem komórkowym* oraz telewizorem.

* Z technologią bezprzewodową Bluetooth® 4.2 oraz większością telefonów ze starszą wersją Bluetooth

A Sonova brand

TV Connector – proste w użyciu urządzenie do przekazu
strumieniowego dźwięku z telewizora oraz muzyki
TV Connector to interfejs typu plug’n play łączący się z telewizorem lub innymi
źródłami dźwięku, wykorzystujący technologię bezpośredniej łączności aparatów
Phonak Audeo B-Direct. Zaprojetkoway z myślą o łatwej konfiguracji i obsłudze,
zapewnia doskonałą jakość dźwięku stereo, dzięki technologii AirStream™. 		
TV Connector może przesyłać strumieniowo, w tym samym czasie, sygnał audio
na odległość do 15 metrów to nieograniczonej liczby podłączonych słuchaczy.

Przegląd funkcji
Jak korzystać
• Przekaz strumieniowy do obu aparatów słuchowych 		
w jakości stereo
• Technologia AirStream to lepsza jakość dźwięku, krótsze
Aparat słuchowy
opóźnienie w transmisji, łatwiejsza łączność
• “Jedno naciśnięcie” by połączyć wszystkie kompatybilne
aparaty słuchowe znajdujące się w zasięgu, bez ich dotykania
• Równoczesny przekaz strumieniowy do nieograniczonej liczby
użytkowników
Zasięg do 15 metrów
• Większa dyskrecja, dzięki możliwości umieszczenia go za
telewizorem

Kompatybilność
• TV Connector jest kompatybilny tylko z aparatami słuchowymi
Phonak Audéo B-Direct. Pozostałe bezprzewodowe aparaty
słuchowe nie są kompatybilne.

TV Connector

Filmy instruktażowe na temat korzystania i instalacji
TV Connector na stronie www.phonakpro.pl/TVConnector

Dane techniczne

1 Połączenie po naciśnięciu jednego przycisku
2 Wskaźnik świetlny (LED)
3 Gniazdo zasilania microUSB
4 Gniazdo Audio do Toslink (cyfrowe optyczne) lub 3.5mm jack (analogowe)
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Małe wymiary obudowy (63 mm x 63 mm x 12 mm)

Phonak Remote – Prosta w użytkowaniu aplikacja do zdalnej obsługi

Phonak Remote to wygodny sposób zdalnej obsługi podstawowych funkcji oraz
bezpośredniej łączności z aparatami słuchowymi. Aplikacja jest zaprojektowana tak,
by poprawić komfort zdalnej obsługi. Dzięki niej, z łatwością możesz kontrolować
funkcje aparatów słuchowych pokazywane na smartfonie, bez konieczności
korzystania z dodatkowego urządzenia.

Przegląd funkcji
• Regulacja głośności razem lub osobno każdego aparatu słuchowego
• Lista programów z bezpośrednim wyborem dostępnych programów aparatów słuchowych
• Możliwość nazwania w aplikacji dostępnych programów aparatów słuchowych
• Wybór dostępnych źródeł audio połączonych z aparatami słuchowymi
• Łatwe dostosowanie funkcji balansu środowiskowego aparatów słuchowych podczas przekazu strumieniowego ze źródła audio
• Osobna regulacja poziomu głośności generatora szumów, jeśli aparaty mają tę funkcjonalność
• Sprawdzenie średniego czasu noszenia aparatów słuchowych połączonych z aplikacją
Filmy instruktażowe na temat korzystania i instalacji aplikacji Phonak Remote, na stronie www.phonakpro.com/remoteapp

Regulacja głośności osobno
dla każdego aparatu
słuchowego

Balans środowiskowy
podczas przesyłania
sygnału audio

Wybór programu
i personalizacja

Regulacja głośności
generatora szumu

Kompatybilność
• Aplikacja Phonak Remote jest kompatybilna tylko z aparatami słuchowymi Phonak Audéo B-Direct. Pozostałe
bezprzewodowe aparaty słuchowe nie są kompatybilne.
• Aplikacja Phonak Remote może być używana na telefonach Apple iPhone z systemem iOS 10.2 lub nowszym oraz
smartfonach z system Google Android 6 lub nowszym.
Apple, logo Apple, iPhone, oraz iOS to znaki zastrzeżone dla Apple Inc., zarejestrowanej w U.S. oraz innych krajach. App Store to znak usługowy marki Apple Inc.
Android, Google Play, oraz logo Google Play to znaki zatrzeżone dla Google Inc.
Nazwa oraz logo Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe należące do Bluetooth SIG, Inc.

Life is on
W firmie Phonak wierzymy, że dobre słyszenie jest niezbędne,
aby żyć pełnią życia. Od ponad 70 lat pozostajemy wierni naszej
misji i oferujemy pionierskie rozwiązania wspomagające
słyszenie, które pozwalając osobom niedosłyszącym realizować
się towarzysko i emocjonalnie, zmieniają ich życie.
Żyj bez ograniczeń. Life is on.
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